
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GRANERA 
CELEBRADA EN DATA 20 DE MAIG DE 2015 

 
 
A la Sala d’actes de la Casa Consistorial de Granera, essent les deu hores del dia 20 de 
maig de 2015, prèvia convocatòria i sota la presidència del Sr. Alcalde Pere Genescà 
Girbau, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària en primera convocatòria, 
assistit per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Caterina Montero Dorado 
 
Hi són presents els regidors Ramon Torra Vilà, i Josep Roca Sala 
 
Oberta la sessió, i comprovada l’existència del quòrum que calgui perquè pugui ser 
iniciada i, declarada pública per la Presidència,  es procedeix a conèixer els següents 
assumptes inclosos a l’ordre del dia: 
 
ALCALDIA 

 
1. Proposta d’acord d’aprovació definitiva  de l’expedient de constitució de l’agrupació 

dels ajuntaments de L’Estany i Granera per al sosteniment en comú del lloc de treball 
de secretaria – intervenció. 

 
2. Proposta d’acord per modifica la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 

 
3. Precs i preguntes, etc. 

 
ALCALDIA 

 
1. Proposta d’acord d’aprovació definitiva  de l’expedient de constitució de l’agrupació 

dels ajuntaments de L’Estany i Granera per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria – intervenció. 
 
En sessió de 11 de març de 2015, el ple de l’ajuntament, va adoptar, entre altres, el següent acord: 

“Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de 
L’Estany i Granera per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria – Intervenció.  

Segon.- Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’agrupació de municipis. 

Tercer.- Traslladar l’acord d’aprovació inicial i l’esborrany dels Estatuts a les Entitats Locals 
anteriorment esmentades. 

Quart.- Notificar aquest acord al personal afectat, la funcionària que ocupa el lloc de treball de 
secretaria-intervenció a l’Ajuntament de l’Estany, perquè en el termini de quinze dies puguin 
formular les al·legacions que estimin oportunes.  



Cinquè.- Sotmetre l’expedient, un cop que cadascun dels ajuntaments hagi adoptat l’acord inicial, 
a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

Sisè.- Remetre l’expedient a la Diputació de Barcelona i al Consell comarcal que correspongui per 
l’emissió de l’informe que preveu l’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya.” 

Consta a l’expedient que l’acord ha estat notificat a l’Ajuntament de L’Estany. 

L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona 
del dia 18 de març de 2015 i al tauler d’anuncis sense que s’hagi presentat cap reclamació. 

Consta a l’expedient que l’Ajuntament de l’Estany ha aprovat igualment de forma inicial 
l’expedient de constitució de l’agrupació i els estatuts pels quals s’han de regir. 

La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallés Oriental (per Granera), en sessió del dia 
18/03/2015 va emetre informe favorable a l’agrupació dels ajuntaments de referència per sostenir 
en comú el lloc de treball de la secretaria- intervenció. 

El Ple del Consell Comarcal del Bages, en sessió del dia 23/03/2015, va informar favorablement la 
mateixa agrupació ( per L’Estany). 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 9/04/2015, va aprovar l’informe 
favorable a l’expedient de l’agrupació. 

De conformitat amb l’article 114.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
es requereix del vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació 
per adoptar els acords sobre la creació d’organitzacions associatives, així com l’aprovació dels seus 
estatuts. 

Per això l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- Aprovar definitivament l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de 
L’Estany i Granera per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.  

Segon.- Aprovar el text dels estatuts pels quals s’ha de regir l’agrupació constituïda. 

Tercer.- Trametre l’expedient a la Conselleria de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya  per tal que aprovi la constitució de l’agrupació esmentada amb la creació 
i classificació d’un lloc de secretaria-intervenció de l’agrupació. 

• S’aprova per unanimitat dels membres assistents al Ple de l’Ajuntament que 
representen la majoria legal suficient. 

 
2. Proposta d’acord per modifica la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 

 
Ateses les necessitats de plantilla sobrevingudes en aquest exercici com a conseqüència de la 
reorganització de determinats serveis de la corporació, que es concreta en la constitució de 
l’agrupació pel manteniment en comú de la plaça de secretaria-intervenció dels ajuntaments de 
l’Estany-Granera; 
 
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot modificar 
amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, suprimir 



o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar  l’exercici següent, com també 
si la modificació respon a criteris d’organització administrativa interna; 
 
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal; 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.  Modificar la plantilla de personal de la corporació i la relació de llocs de treball, que es va 
aprovar definitivament per acord de Ple de data 05/01/2015, en el sentit de crear la plaça de 
secretaria-intervenció d’acord amb la constitució de l’agrupació dels ajuntaments de l’Estany i 
Granera per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, que figura en 
l’annex 1 i 2. 
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública la modificació de la plantilla de personal de la corporació i 
la relació de llocs de treball, previ anunci al BOP i al tauler d’edictes municipals durant un termini 
de 15 dies a partir de la darrera d’aquestes publicacions. 
 
Quart. Disposar que l’aprovació provisional de la modificació esdevindrà definitiva si durant la 
informació pública no es formulen al·legacions. 
 
Cinquè. Per al cas que l’aprovació provisional esdevingui definitiva:  

-Disposar la seva publicació al BOP i al tauler d’edictes municipal i l’anunci corresponent 
al DOGC. 
-Trametre còpies certificades de la modificació a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 

• S’aprova per unanimitat dels membres assistents a Ple de l’Ajuntament que 
representen la majoria legal suficient. 

 
 

3. Precs i preguntes, etc. 
 
No se’n produeixen. 
 
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vist i plau del senyor alcalde, essent 
les 10:10 hores, a Granera, a 20 de maig de 2015. I jo la secretària accidental en dono fe de 
l’acte. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,    La secretària accidental, 

 
 
 
 


